
ي اموال و حادثه هاي بیمهدر زمینه پوششکتاب حاضر، که توسط تعدادي از افراد خبره
طور بالقوه میلیاردها دالر دهد که چرا بهبه رشته تحریر درآمده است، توضیح می

توان تحت پوشش بیمه قرار نمیکار را نباید و یا وي کسبهاي حاصل از وقفهخسارت
.داد

سال سابقه کاري مؤلف در صنعت، 50نقطه قوت این کتاب، بخشی است که برمبناي 
ي عمومی در رابطه نامهتدوین شده است که جزئیاتی را درخصوص متون و نگارش بیمه

کتاب، شامل نمودارهاي قیاسی است که . دهدارائه می19-هاي کوویدبا ادعاي خسارت
30هاي استاندارد موجود در طول مدت نامهي تحول در متن و نگارش بیمهدهندهشانن

سال گذشته، یک تغییر در پوشش 20دهد که چگونه طی سال گذشته است و توضیح می
، این نوع پوشش را توسعه و در عین حال محدود 2کار نهاد ناظر مدنیودرآمد کسب

.نمود
طور اند، بهسائلی که اخیراً به مورد بحث گذاشته شدهتحلیل این پوشش، مودر تجزیه

اند، به طور مثال آنچه شامل صدمه یا خسارت مشخص و معین مورد بررسی قرار گرفته
ي افراد از نحوه عملکرد پوشش شود و اینکه چرا تقریباً همهبه اموال می» مستقیم فیزیکی«

درخصوص . یح داده شده استنهاد ناظر مدنی، درك نادرستی دارند و علت آن توض
سازد که تعداد کمی از افراد، از نویسنده، خاطرنشان می» مستقیم فیزیکی«مسئله خسارت 

.کنندقرارداد بیمه، به عنوان معیاري براي شناخت و تفسیر معناي این اصطالح استفاده می
از کار، تعداديوتحلیل جامع و کامل پوشش درآمد کسبوکتاب، عالوه بر تجزیه

سازد و به بررسی اند را مطرح میدهی که در اثر پاندمی ایجاد شدهمشکالت پوشش
دهی همچون تعهدات کلی، جبران هاي پوششبر سایر زمینه19-اجمالی از تأثیر کووید

. پردازدهاي شخصی میخسارات کارگزاران، بیمه مدیران و متصدیان و حتی زمینه
ذفیات موجود، نمایندگان بیمه باید مراقب باشند چراکه همچنین، باتوجه به اشتباهات و ح

.ممکن است مورد هدف موج دوم دعاوي قضایی قرار بگیرند
ها و احکام این کتاب، عالوه بر مسائل مربوط به پوشش، یک فصل را به دستورالعمل

قانونی، اختصاص داده است که شامل توضیحی از علت این مسئله است که چرا قانون 
در ایاالت متحده که شبیه به قانون فدرال بیمه ریسک PRIA(3(ریسک پاندمی بیمه 

.دهداست، در شرایط پاندمی جواب نمیTRIA(4(تروریسم 
شده و کاوش در حوزه رویکردهاي مدیریت ریسک غیر نهایتاً، کتاب، با تجربیات کسب

هاي ی براي پاندمیتواند راهکارهایی منطقرویکردهایی که می. یابداز بیمه خاتمه می
.آتی باشند
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